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7.1.!^=a E1IrnI Til.
TIJDSCHRIFT VOOR ESPERANTO ONDERWIJS EN -PROPAGANDA

LA DU FAZOJ DE LA PROPAGANDO
La celo de ĉiu Esperanta organizo

estas duobla: unue varbi novajn anojn
por la internacia lingvo, due kulturi
gin. Mi volas nun dediĉi pensojn al la
unua celo, ĉar analizo de iu temo estas
bazo por pli bona efektivigo. Por var-
bi novajn anojn necesas propagandi,
pri tiu neceso ne ekzistas dubo, sed jen
la demando, kia estu la propagando
kaj kiamaniere oni realigu ĝin ?

Laŭ mia sperto oni devas distingi
nete du specojn de propagando: unue
la kreo de bona klimato por Esperan-
to kaj due la efektiva atako al la pu-
bliko. Jen du tre malsamaj celoj, kaj
oni devas bone scii, kiu en iu certa
momento kaj lando estas la bezonata.
Ŝajnas al mi ekzemple, ke en la nuna
momento Svislando antaŭ ĉio devas
havi la unuan specon, sed tamen oni
ne povas neglekti la duan, se oni ne
volas riski stagnadon de la membro-
nombro en la landa organizo.

Kiamaniere oni kreas bonan klima-
ton por Esperanto? Oni devas kom-
prenigi al la publiko, ke Esperanto
estas necesajo kaj ke ŝi estas vivanta
funkcianta instrumento. Tion oni a-
tingas per la informado kaj per kiel
eble plej vasta diskonigo de la vorto
Esperanto. La rimedoj estas la gaze-
tarservoj, kiujn nuntempe preskaŭ ĉi-
uj landaj E-organizoj posedas kunla-
bore kun CED, krome montrofenes-
troj de kluboj, ŝildoj sur la muroj de
la restoracioj, kie la kluboj kunvenas,
kaj — sed tio kostas multe — afiŝoj
kun iu simpla slogano, kiel ekzemple
„Ankaŭ vi bezonas Esperanton, la in-
ternacia lingvo". Modela estis la sur-
ksribo kiun havis la mortinta honora
membro de SES Karl Jost sur sia ĝar-
dena dometo apud tre ŝatata prome-
nejo en Zürich. Oni kelkfoje povas
aŭdi la argumenton flanke de la igno-
ranta publiko: „Oni aŭdas nenion pri
Esperanto". Malfeliĉe tio ofte estas
ĝusta, kaj la kulpon havas la Esperan-
tistoj, kiuj estas tute feliĉaj en siaj
propraj ĉirkoloj, kaj negeiektas la
neceson fari bruon. La bruon oni ne
faru tiel, ke oni diras al ĉiu ajn: „Vi
devas lerni Esperanton!" Tio nur ko-

lerigas la homojn, kiuj ne volas devi,
sed volas konservi sian liberecon. Tial
oni devas atentigi la publikon, ke Es-
peranto ekzistas kaj praktike servas.
Personoj, kiuj enkapigis tion, aŭtoma-
te komencas interesiĝi pri la eblecoj
lerni tiun lingvon, kaj tiam. ili estas
maturaj por la dua fazo de la propa-
gando.

Tiu dua fazo estas pli bone konata
al niaj samideanoj, kiuj ofte ne kons-
cias, ke la unua priskribita fazo estas
la premiso de la dua. Pri la metodoj
por tiu propagando, kiu ne varbas por
Esperanto generale, sed precipe por iu
difinita kurso, oni jam multe diskutis
kaj la plej bonaj rimedoj dependas de
la kondiĉoj. Anoncoj, afiŝoj, flugfolioj
prelegoj estas la iloj por atingi la ĝe-
neralan publikon. Pli bona kaj malpli
kosta estas la rekta varbado de unu
persono al la alia, do la buŝa propa-

Konstante Frapante !
Jen la devizo de nia nova agado'
En la iarkunveno mi surtabligis

novan manieron por informi la pu-
blikon.

La delegitoj certe raportis pri la
plano, sed ne ĉiuj sekcioj estis repre-
zentatal kaj ankaŭ niaj ĝeneralaj
membroj rajtas scii kio okazas en
nia rondo. Pro tio mi ĉi tie volas ion
rakonti pri la plano.

La ordinaraj metodoj por fari pro-
pagandon estas organizi prop. vespe-
rojn, meti anoncojn en la gazetojn,
de tempo al tempo personajn vizitojn.
Ciui ĉi tiuj metodoj estas jam elpru-
vitaj sed la rezultatoj estas tre mal-
grandaj. Cetere ni faras tiun propa-
gandon nur dum mallonga tempo.

La nova plano celas ke la publiko
konstante estas frontata kontraŭ nia
lingvo. Por tio mi projektis planon.

S-ro Holleman prave diris ke oni
postulas ion konkretan, jen ĝi estas.

Anoncol en la grandaj anoncoj-pa-
goj per•diĝas en la amaso kaj tre, tre
sporade estas legataj. Ĝenerale estas

gando, sed ĝi bezonas la personan sin-
donon de la urnuopaj esperantisto,. La
sukcesojn, kiuj estas atingehlaj per
tiu metodo, ilustras la kresko de la
svisa Esperanto-junularo dum la lasta
tempo. Se tiu rekta propagando por
iu difinita prelego aŭ kurso malsuk-
cesas, tio estas la plej bona pruvo, ke
oni ne dediĉis sufiĉe da atento al la
unua fazo de ĉiu poresperanta laboro:
la kreo de bona klimato. Ci tiuj kelkaj
konsideroj pri la vasta temo propa-
gando certe ne elĉerpas gin, sed eble
povas servi kiel elirpunkto por pli sis-
tema pritraktado de tiu tasko. a. h.

perdita mono.
Ankaŭ la kvazaŭa ordono: „Lernu

Esperanton" ne plaĉas al la publiko.
Mallongaj sciigoj pri la akiritaj rezul-
tatoi; atentigoj ke Esperanto solvas
la lingvoproblemon; mencio ke la nun
aplikitaj metodoj de interpretado de
la paroladoj en internaciaj kongresoj
kaj konferencoj estas multekostaj a-
feroj, k.t.p.;..... jen la maniero per kio
ni devas klopodi kapti la publikon.

La sciigojn ni metu inter la ordina-
ran tekston. Vole, nevole oni devas
legi la mallongajn sciigojn.

Kompreneble la entrepreno kostas
monon. Multe da mono, eĉ!

Sed. kiam ni volas, ni akiros la
rimedoin!

Imagu, la simpla prezento de mia
plano rezultis spontanean surtabligon
de f 91.—! Imagu, en unu frapo f 91.—!

Kiam ĉiu membro donacas f 1.—, ni
akiras en unu fojo pli ol f 1000.—.

Kiam la sekcioj destinas la duonon
de siaj donacoj al la Fondajo Mabesoo-
ne ni akiras konsiderindan sumon.

Kiam la propagando-kaso de nia a-
socio destinas certan sumon al la Fon-
dajo,..... tiam ni akiros en relative
mallonga tempo la necesan sumon por
komenci. Kiom ni bezonas por komen-
ci?: f 3000.—.

Cu vi ektimas? Ne necese, se ni ne-
pre volas, ni havos la sumon antaŭ
la fino de la jaro.

Kaj kiam ni poste daŭrigas la dona-
(duŭrigo sur p. 4)
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Nau Tezoj pri la Europa Lingvoproblemo de d-ro Herrmann Sepdek Jaroj - Rekono kaj Admono
1.

La lingvo estas la plej elstara karakte-
riza3o dc la eŭropaj nacioj.

Preskaŭ senescepte ĝi sole ebligas al
ili propran kulturan vivon de la aliaj
tute apartan. Je tiu esenca trajto ili ne-
niam volos rezigni. Popolo, kiu rezig-
nus je sia lingvo, estus forsorbata de la
popolo, al kies lingvo ĝi konvet -tiĝas.
Tial estonta eŭropa .federacio nepre
devas garantii la pluekzistadon de la
membroj-nacioj kaj efike protekti la
lingvan karakteron de ili, ne nur la
grandaj, sed ankaŭ de la malgrandaj
Tio estos „conditio sine qua non" por
la unuiĝo.

2.
Sur nia kontinento la tendenco iras de
anulingveco al trilingveco.

En la mezepoko la granda amaso de
homoj bezonis kaj scipovis nur sian
]okan aŭ gentan dialekton. Dum la
nacionalisma epoko ĉiu eŭropano al-
done devis lerni la oficialan altling-
von de sia nacia patrolando. La haos-
lingva Eŭropo fariĝos la komuna pa-
trolando por ĉiuj siaj enloĝantoj nur
kian ĝi havos simile al la unuopaj
nacioj komunan lingvon, kiu ebligas
al ĝiaj civitanoj senĝene moviĝi sur
la tuta kontinento kaj ne plu senti sin
fremduloj transpasinte la landlimojn.
Krome la moderna formo de .Komerco,
trafiko, turismo kaj telekomunikado
necesigas la forigon de la lingvaj ba-
roj kaj favoras la kreadon de la tria
lingvo por la ĝenerala uzo.

3.
Eŭropa federacao sen komuna lingvo nek
povus efike funkcii nek estus sufiĉe so-
lida kaj forta.

Jam pro praktikaj kialoj neniam
estos eble, en federaciaj institucioj
( regis taro, parlamento, administrado,
armeo ktp.) apliki samtempe ĉiujn lin-
gvojn de la membroj-nacioj; ĉar pli
ol dudek diversaj lingvoj estas paro-
lataj en Eŭropo okcidente de la limoj
de la Sovetunio. Eĉ per la plej bonaj
teknikaj rimedoj oni ne povus super!
tian lingvan liaoson. Precipe en la ar-
meo tiu situacio estus \danĝero por la
sekureco de Eŭropo.

Komuna lingvo estas necesa klei psiko-
logia ligilo kaj kiel edukilo al eŭropa
solidareco.

Se mankus komuna lingvo, la di-
sigaj fortoj de la naciaj lingvoj
restus efikaj. Komuna lingvo para-
lizus la partikularisma jn tenden-
cojn de la naciaj kulturoj, ,malfermus
vojon al nova komuna lingvo-kulturo,
vekus eŭropfederacian solidarecon kaj
donus okazon, eduki la junularon al

vere poreŭropaj sintenado kaj pensma-
niero. Do, komuna lingvo ludus la sa-
man tolon kiel la naciaj altlingvoj ri-
late al iliaj dialektoj nur kun la es-
cepto, ke ĝi ne limigus la tradiciajn
rajtojn de ili sur la naciaj teritorioj.

5.
Kiel komuna lingvo ne taŭgas nacia
lingvo.

La ĝisnunaj klopodoj ĉe la Eŭropa
Konsilantaro evidentigis, ke neniu na-
cia lingvo havos iun ŝancon fariĝi la
komuna en Eŭropo. Ili ĉiuj estas tro
malfacile ellerneblaj por komuna uzo
en la ĉiutaga vivo. Krome tia solvo
signifus ne nur la lingvan, sed ankaŭ
la kulturan hegemonion de la privile-
giita nacio; krome kun tio estus ligi-
taj multaj aliaj precipe ekonomiaj a-
vantaĝoj. Tio ne estus tolerebla. Tial
la angla-franca dulingveco devis fias-
Id. La nacioj nepre volas esti kaj resti
egalrajtaj ankaŭ rilate al la lingvo-
aplikado. Sincera eŭropfederalista po-
litikisto respektos tiun volon.

EI tio sekvas:
La komuna lingvo por Eŭropo devas esti
le) internacia

por garantii strikte politikan neŭ-
tralecon kaj la saman ŝancon al
ĉiuj eŭropanoj egale kiun gepatran
lingvon :;li parolas;

2e) moderna sintezo de la eŭropaj lingvoj
ĉar ĝi apartenu al ĉiuj nacioj kiel
eŭropa altlingvo;

3e) en la lernejoj ĝis perfekta seipovo
ellernebla.
Nek en popol- nek eĉ en :mezlerne-
joj fremda nacia lingvo estas eller-
nebla ĝis kontentiga kono. Tamen
nur se la granda amaso de la eŭ-
ropanoj — ne nur la malgranda
elito — povos senĝene interkom-
preniĝi, la problemo estos vete sol-
vita. La moderna ekonomia vivo
necesigas la migradon de laboris-
toj el unu lando al la alia. La du-
dekjarcenta trafiko amase inter-
kontaktigas simplajn homojn el di-
versaj landoj. En la armeo inter
simplaj soldatoj kaj oficiroj de di-
versaj nacioj bona kamaradeco ek-
estiĝos nur, se ili ne estos malhel-
pataj per lingvaj obstakloj. Do ni
bezonas lingvon, kiun oni povas
senpene majstri buŝe kaj skribe
post sukcesa vizito de la kutimaj
popol- aŭ mezlernejoj.

'l.
Tia lingvo jam ekzistas en Esperanto

Esperanto ne estas neelprovita lin-
gvo-projekto, sed — la faktoj pruvas

tion — internacia, vivanta lingvo. vi
estas minimume kvinoble pli facile el-
lernebla ol ĉiu nacia lingvo. Gi estas
disvastigita ne nur sur la eŭropa kon-
tinento, sed eĉ sur la tuta terglobo.
Gi posedas internacian organizon, kon-
siderinda propran gazetaron, riĉan o-
riginalan kaj tradukan literaturon. Gi
estas parolata kaj aplikata de labo-
ristoj same kiel de universitataj pro-
fesoroj. Miloj da homoj ĉiutage uzas
Esperanton en siaj internaciaj rilatoj,
korespondado kaj kongresoj.

8.
La enkonduko de Esperanto estas ebla
tuj sen temporaba preparo.

Pro sia logika strukturo, facila pro-
noncado, fonetika skribmaniero kaj
internacia vortradikaro ĉiu lingvo-
sperta instruisto povas komenci ins-
truadon dc Esperanto jam post prepa-
raj studoj de nur kelkaj semajnoj.

Cetere per radio-senda joj oni facile
povus telcdirekti la instruadon, zorgi
pi .i unueca kaj korekta prononcado
kaj akceli la lernadon flanke de plen-
kreskintoj. Tiamaniere Esperanto kiel
komuna lingvo en Eŭropo jam nur
unu aŭ du jarojn post la oficialaj ag-
nosko kaj enkonduko povus esence
kontribui al la unuiĝo de Eŭropo.

9.
Do, Esperanto prezentas la idealan sol-
von de la lingvo-problemo por Eŭropo
kaj samtempe por la tuta mondo,
ĉar je plej malmultaj penoj kaj kostoj
ĝi garantias la plej rapidan sukceson
kaj la plej grandan efikon.

MMO

Uitslag
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Amersfoort, 11 juni 1957.
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La laca cenzuristo Varsovia, kiu la
14an de juli 1887a preskaŭ hazarde
krajonis aproban signon sur la modes-
ta manuskripto Zamenhofa, certe ne
sentis la misterajn fantomoin prokla-
mantajn ke io granda naskiĝis. Por
li la kajero estis naive ludajo sendan-
gera; li ne sentis ke ĝi estis la sopiro
kaj volo de dudek jaroj, la elfluo fer-
mentinta dum longa junaĝo en poeta
animo. Eble li kompatridete permesis
al ĝi la historion de similaj eksperi-
mentoj: fundiĝo en polvo kaj forgeso.

Spite Esperanto ankoraŭ nun, sep-
dekon poste, floras kaj fortas kaj
komplezas al neniu, ŝanceliĝi. Ke nia
movado-al vivo vokita de senriĉa okul-
ista junulo-organizo kiu neniam ĝuis
eĉ plej etan protekton aŭ kapitalon,
transvivadis, estas (tion ni simple kaj
modeste konstatu) miraklo. Ne perdi-
ĝis la nukseto en la oceanaj ondoj sed
ĝermis kaj kreskis kontinue sepdek
jarojn kiuj pli skuis la mondon ol iu
sepdeko antaŭa.

Nia ideo ne velkis dum kanona
bruado kiam dormis la racio kaj si-
lentis la konscienco. Kiam la venĝaj
kriaĉoj bestecaj plej ofendis, ĝi despli
levis sian puran voĉon por moderige
revoki humanajn prudenton kaj sa-
kon. Nia ideo montris sin majesta
super vulgaraj jaluzoj kaj amhiciaj
intrigoj eĉ de propraj anoj, kaj ne tu-
ŝeblis de ĉiuj provoj semi malkon-
kordon en si mem.

La sepdek jaroj: ili certe prezentas
nian pleajn fierindon kaj maldebeton.
Ne kontestebla en la kultura historio
la fakto restas ke lingvo konceptita
de benita homo ekspiris kaj kreskadis
jam pli ol homan aĝon. Kaj ni vidas
ja signojn ke ĝi eĉ multe plu vivos-
en lumo kaj rekono. Ĉar ne nur por
ni Esperantistoj -por ĉiu kulturano
tiu verko nature signifas miraklo,
kiu meritas altan estimon kaj admi-
ron. vi memorigas pri Sanskrito, ge-
nia kreo de l'Hinda pastro Panini an-
taŭ kvar jrmiloj, aŭ pri la Luthera
bibliotraduko, la nasko de l'Germana
Jen, se la mondon nun trafus Pompe-
ja sorto kaj se arkeologoj pli poste
elfosus la Esperantan fundamenton,
tiuj posthomoj certe ĝin konsiderus
la plej alta atingajo de nia infana
raso. (Kaj por ĉiu lernanto ĝi estus
kiel Eŭklid tre ĉagrena.)

La nimbo de praa maljuno ankoraŭ
ne ornamas Esperanton; por lingvo
la sepdeko nur ŝajnas palpebrumo
ekde ĝia brilnoveco. Mi ripetas: la
sepdek jaroj estas la plej mirinda
fakto kiun ni povas ekspozicii. Ni oh-
st.nu pluan sepdekon polurante kaj
fajlante ĝin. Pacienco estas la vorto
preferata de l'Majstro. Esperanto po-
vas atendi; intertempe ni flegu, adoru
kaj oferu al ĝi. La fiera festa rigardo

malantaŭen ne vantiĝu, sed iĝu pru-
denta vido antaŭen al la estonta fa-
rendo. Kia estu nia laboraga plano
por la sekvonta sepdeko ?

La unua sepdeko kun rajto notis:
ree kaj denove voki en konsciencon
ke nia lingvo ekzistas kaj vivas. La
sukceso de tiu oftete laŭta ŝtormener-
gia vokado estas ne kontestebla kaj
vaste agnoskinda. La nomon Espe-
ranto jam konas la plej malgranda
infano. c;i estas en ĉies buŝo. (Tio
ne estas vera por Belgujo. Ritn. de
la Red.) Tamen ni ne troigu la valoron
de tiu fakto. Mi mem antaŭ la kon-
vertiĝo ofte kontaktis esperantistan
reklamon. Sed ĝi ne atingis mian kon-
scion, nur mian orelon.

Kaj mi neniam et nur pensis ke
mi okupu min pri la ;lingvo. Tiel,
ĝis kiam amiko donacis al mi verkon
pri Esperanto. Nur tiam mi plenkon-
scie frontis ĝin kaj sentis min devi-
gata formi juĝon pri ĝi. Pro tio res-
tas mia persona revo ke ĉiu homo
havu dum sia vivo iam en mano es-
perantan gramatikon, ĉu estante ler-
nanto ĉu poste. La instruistoj inter
ni do prezentas la kasto plej grava
kaj plej respondeca, ĉar el ilia sint-
eno dependas ĉu ni sukcesas demon-
rilatan kaj por gvidi la homan ka-
stri ke Esperanto vere portas en si

La 13-a Internacia Junular-Kunve-
no okazos en Villeneuve-lez-Avignon
en suda Francujo de la 27-a de julio
ĝis la 2-a de aŭgusto 1957-a kun la
jena provizore tagordo.

Sabaton 27 : Akcepto en la stacido-
mo de Avignon kaj en la urbdomo de
Villeneuve.

Diinanlon 28: Diservo. Vizito de la
urbeto Villeneuve. Vespere: Folklora
Grupo.

Lundon 29: Tuttaga ekskurso al
Pont du Gard, Uzès, Nimes.

Mardon 40: Laborkunsidoj. Eventu-
ale: Muzika kaj Arta Vespero.

Merkredon 31: Vizito de la historia
urbo Avignon.

Jaiiidon 1: Tuttaga ekskurso tra Ro-
dana valo kaj regiono.

Vendredon. 2: Fino de laborkunsidoj.
Subĉiela dancvespero.

Sabaton 3: Forveturo per vagonaro
al Marsejlo.

Krome okazos Oratora Konkurso
laŭ diskonigota temo kaj Eŭropa Ves-
pero.

Utila Kontakto: En Avignon oka-
zos samtempe Festivalo de la Amikoj
de la Popol-Teatro, kun prezentadoj,
kaj ĉiutagaj debatoj al kiuj la kon-
gresanoj estas invititaj.

la forton por ŝanĝi la interpopolan
rilaton kaj por gvidi la homan ka-
rakteron al kompreno. Ni ĉie ajn po-
vas senti la tendencon al internaci-
ismo; do kiel la unua necesas la ins-
truo de internacia lingvo.

Nia agado ofte estis fiksita de in-
dividuaj intereso kaj deziro. Sed ni
devas ne nur tiom per Esperanto,
multe pli por Esperanto alce1i.

Ni submetu nin ĉiujn al tutkomuna,
zorge projektita aktiveco de potenca
tutesperantistaro. ĉiu devas fariĝi nur
malgranda sed despli fidinda radeto
en granda movada maŝino. Tio estas
tre domaĝa, mi konsentas, tamen
tion postulas nia normteknita tempo
kiam nur laŭ nombro kaj efiko im-
ponaj entreprenoj sukcesas. Niaj
fortradioj povas nur fokusitaj penetri
la volvojn de apatio kaj inerteco. La
vivo de ĉiu el ni estas por la granda
Esperanto, kiu jam vivas sian nepre
propran vivon, ne pli ol sekundeto.
Se ni tion atentas kaj reespektas la
devizon de U. E. A. (=unueco estas
forto), la sekvonta sepdeko nin certe
proksimigos al nia celo. Tion ni ŝuldas
al la honoro de nia Majstro kaj la
bono de niaj infanoj.

Sepdekon rezistas jam nia bastiono
de vero, fido, tolero. Por ni tio estas
merita rekono al nia longjara espero.
Modelo de l'ordo kompreno, sindono

(da9 rigo sur p. 6)

Kotizo.
inkluzive loĝadon, manĝojn, ekskur-

sojn, enirkostojn dum vizitoj, enir-
prezon por la teatraj vespero! en A-
vignon kaj transportadojn tra la ur-
bo:
A. Logado en komuna dormejo; ko-

munaj manĝoj (maks.
100 pers.) Fr. fr. 8500

B. Logado en komuna dormejo;
manĝoj en restoracioj (maks.

150 p.) Fr fr. 9500
C. Loĝado kaj pensiono en se-

minariejo (1-litaj ĉambroj;
maks. 60 p.) Fr fr. 9500

D. Loĝado en hotelo kaj pri-
vata ĉambro (limigita) Fr.fr. 13000

Ne TEJO-anoj kaj ne aliĝintaj kon-
gresanoj en la 42-a Universala Kon-
greso de Esperanto en Marsejlo pagos
1000 fr.fr. pli.

Pagoj.
Oni devas pagi je la aliĝo antaŭpa-

gon de la kongreskotizo de fr.fr . 2000.
Aliĝojn kaj pagojn oni sendu al:
S-ro Roger Motto, Rond Point de la

Gare, Avignon (Vaucluse). Poŝtĉek-
konto: Roger Motto, Marseille 1290-86.

Pagojn akceptas ankaŭ la 42-a Uni-
versala Kongreso de Esperanto. Ban-
ko: James Rosa, Marseille. Poŝfĉek-
konto: Groupe Espérantiste N. 156-15.

6.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
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La Ide ' al la Lumo
(Apokrif a raporto pri la Eindhovena kongreso)

Kongreso estas festo
por nia kapa kesto
(sur „rnr{ro) m•ilojaraj")
en kiu bildoj karaj
pri „sankta am' " atestas!
Per ĝi ni manifestas,
per gi ni rekontrolas
ĉu amik(in)oj molas
aŭ tre, tro maljuniĝas.
(Neniam aŭtuni5as
por ni) Per gi ni celas
varmecon kaj muelas
la idealogrenon,
aspiras luman benon!

La beneluksa Kvina
por nia margarina
bongusta Esperanto,
konkuris en Holando,
sub Filips-lampo hela (1)
kun la butero de la
„brabanta panomanĝo"!
Nu, la kongresaranĝo
de Lokoko-geviroj
(nun pentekostmartiroj
modestaj) plensukcesis:
en gi eĉ ne necesis
akcepto en urbdomo
de nur la inda homo...

Sed Filips plie faris:
la sunon akaparis,
lumigis ĝin intense,
kvankam li mem enmense
(ĉar internacie (amas)
nin nur varmete amas...
Do, post la pluvatakoj
sekiĝis ĉiuj flakoj (2)
kaj dum la suno brilis
...enĉambre multaj trilis.
„Disparoliĝis" (seke?)
Leen, ĝis ekstaris Weske,
la nova turna meĉo,
sur prezidanta seĝo.

Sed lasu ni la ligojn
prizorgi la butikojn,
trinkadi el pokalo
de l'verda idealo
alvide al eterno; —
per Diogen -lanterno
algesti junularon
suriri l'pacaltaron...
Ni petu, kun insisto,
prefere al jonglisto
(la lerta Vink kapable
lumludis kandelabre)
suriri la podion
kaj veki l'iluzion...

Tagmanĝa serv' hiatis:
ni tarnen plene satis.
Sed mi preferis balon
(.Ŝvitigan idealon)
pensante pri .8abeloj
dum klakis la oreloj
pro l'orkestreta bruo,
ĝis la...preskaŭa fruo.
Prefere al muzeo
...fermita, je la veo
de 1Vlols, nia mentoro
senlaca, kaj fakt-oro
kun Bos, ĉiuj dankotoj,
eĉ pro...gajnantaj lotoj!

Lumurha propagando:
„la sesa urb' en lando!"
Eĉ troa lumkaskado
dum filmoprezentado
devigis por ni, strigoj,
al decaj mallumigoj.
Mi finu Ispacomanke)
gratuladante danke
ankoraŭ, pro 1'ekskurso
al rommeldama urso (3)
al Breugel, mia avo (4)
tra la pejzaĝa ravo,
kaj estas la konvinko
de mi (antaŭ la drinko) :

„Ja iuj nur kritikas, —
„sed laŭdo nur efikas!"

TYNEVERUM

1) aludas la konatajn Philips-fabrikojn. 2) pluvmarĉetoj. 3) fabelurbo en Oi-
sterwijk. 4) naskigloka monumento de l'mondfania pentristo, de kiu devenas . . .
la flandroj.
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(daŭrigo de p 1)
cadon ni povas „KONSTANTE FRA-
PI".

Tiam. ni certe povas prepari la teron
en kiu ni poste povas jeti nian semon!

Intertempe ni daŭrigu nian kutiman
propagandon laŭ la lokaj cirkonstan-
coj.

Kara legant (in) o ! Bone pripensu la
eblecon fari efikan propagandon.

Malnova holanda proverbo estas:
„de cost gaet, voor de baet uyt", ankaŭ
ni agu laŭ tiuj vortoj.

Se vi deziras ke nia afero kresku!
Malfermu vian monujon kaj klopodu
malfermigi la monujon de viaj ami-
kaj kaj konatoj. Oferu ne estas per-
dita mono, male! Kompreneble ni ne
tuj rimarkos rezultatojn, sed ju pli
ni persistas des pli granda estos la
rezultato.

Kiam mi estas kolektinta la monon
en la jarkunveno, mi diris ke mi sen-
tis min .,malgranda Bodengraven"!

Karai amikoj, volonte mi daŭrigas
la ,.Bodengrav' umadon".

„KONSTANTE FRAPANTE" estas
la devizo sub kiu ni daŭriĝos nian aga-
don. Ne estas almozpetado, ne, estas
efektiva maniero akiri la rimedojn
fari propagandon fruktodonan!

Jen la adreso kaj la ĝirkonto nu-
mero de la „Fondaĵo Mabesoone": F-
294. C;irkonto: 81 5889.

Notu ĝin!
Lupo.

Grava Informo ! ! i !
Radio Hilversum (Nederlando).

Krom la regulaj Esperanto-dissen-
doj de Radio Hilversum (VARA dissen-
das ĉiumerkrede de 23.50-24.00 kaj
KRO ĉiusabate de 23.15-23.22 M.E.T.
informojn resp. socialismajn kaj kato

-likajn kaj NCRV la unuan lundon de
ĉiu monato de 23.40-23.57 M.E.T. pre-
legon pri „La Evangelio en Esperan-
to" kun muzika enkadrigo) estos aŭs-
kulteblaj du dissendoj pri kaj en Es-
peranto okaze de la 30-a S.A.T.-kon-
greso Roterdamo (3-10/VIII/1957);
SABATON, la 27 -an de julio 1957 - a:
15.15-15.30 Hilversum I, 402 m (746

kc), (]aŭ M.E.T.) VARA: A. Volle-
graaf prelegos nederlandlingve pri:
„Internacia kongreso sen tradukis-

Esperantista Geedziĝo
La antaŭan monaton geedziĝis F.ino

Elly Blokker, filino de nia eksprezi-
danto, S.ro Blokker kun S.ro 011e Pers-
son, norvego. Kore gratulante la ju-
nan paron, ni aldonas jenan rimfor-
man gratulon de F.ino C. Burger,
Haarlemo.
„Ho! Elly kaj Olie, feliĉon al vi

en tagoj de Poj' kaj dolor';
Por ambaŭ mi petas la Benon de Di'

por paca, komuna labo-'.
Nun iru v_ kune la vojon de l' viv'

amike serĉante la Belon,
la Bonon, la Lumon, ĝis via dekliv'

servantaj ho! verdan la STELON!"

Cu ni estas - senesperaj antikvuloj?
Nia propagand-maniero ne multe di-

ferencas de tiu, kiun ni aplikis antaii
50 jaroj. La evoluado pense kaj tek-
nike multe progresis kaj tiu fakto
pruvas ke ni postiĝis.

Vidinte, grandan manifestacion de
la promensporto organizita de kaj fa-
vora al komerca entrepreno, mi pen-
sis: kial ni ne faras tion?

Cetere estas multaj specoj da spor-
toj kiun ni povas utiligi, la nura celo
estas ke ni estas nomata en favora
senco. La junularo ŝatas danci, kial
ni ne organizu ion?

Ĉiaj instancoj praktikas tion eĉ reli-
giaj movadoj utiligas l:r emojn de la
publiko. Prave oni argumentas ke ni
bezonas intelekt.ulojn, sed ne forgesu
ke ĉiu piramido bezonas vastan bazon.

Kial nia revuo ne havas anoncojn
pri ĉiaj aferoj kaj anoncon-varban-
ton?

Fine, kial ni ne havas disku tetojn
en nia revuo, gi estas tiel interesa ke
kelkaj redaktoroj polemikas kun si
mem. H. O.
Rini. de la Red.: Cu io por nia pro-

paganda komisiono?

boj" kaj aldonas Esperantlingvajn
komunikojn pri la kongreso.

SABATON, la 10 -an de aŭgusto 1957 -a
17.30-18.00 Hilversum I, 402 m (746

kc), VARA: Aktualajoj pri la S.A.
T.-kongreso en la rubriko „Radio-
weekjournaal", inter kiuj, parto de
Esperantlingva salut parolado de
d-ro W. Drees, ĉefministro de Ne-
derlando, kiu estas Esperantisto.

Printempa Renkon-
tigo en Arnhemo

La renkontigo aranĝita de la Arn-
hema — Kunlaborkomitato, dimanĉon
la 19a.n de majo, boneg? sukcesis.
ĉe estis proksimume 100 prsonoĵ, in-
ter ili estis 25 Germanaj samideanoj,
el Essen, Kleve, Nordhorn, Gronaŭ
k.t.p.

En la antaŭ-tagmeza kunveno .f-ino
M. H. Vermaas, direktorino de U.E.A.
parolis pri Unesko. Per flua parolado
ŝi klarigis la laboron de Unesko kaj
ĝiaj taskoj, rilate al la edukado, kul-
turo k.t.p.

Resumante sian paroladon, f-ino
Vermaas konkludis, ke la celoj de U-
nesko estas plej grandparte la samaj
de la Esperanto movado do kunlaborD
en pluraj okazoj estas ebla.

Post la lunĉo S-ino Koopmans-Scho-
tanus tre bone kantis, ŝi kaj la pia-
no-ludanto, nia blinda samideano S-ro
Schipper ofte ricevis de la ĉeestantoj
fortan aplaŭdon.

S-ro Put deklamis kelkajn poemojn.
La promenado al la parko Rozen-

daal donis al la parto -prenantoj la
eblon vidi iom de la belegaj arbaroj,
ĉirkaŭantaj la urbon Arnhem. Prok-
simume je la 17a horo la prezidanto
fermis la kunvenon.

Komuniko
de nia propaganda komisiono
„En Utrecht la 22an de junio 1957

kunvenis F.ino E. M. Maasbommel,
Rotterdam, S.ro H. Bakker, Amster-
dam, S.ro Dras J. Tensen., Amsterdam,
S.ro E. J. Woenssink, Arnhem, kaj
S.ro J. Calado, Rotterdam, kun la celo
priparoli la propagandan problemon
en Nederlando kaj eventuale starigi
laborkomitaton.

S.ro H. Bakker raportis pri siaj a-
gadoj kaj spertoj en la propagando
de Esperanto kiel sekretario de la
Propaganda Servo de L.E.E.N.

Poste oni priparolis la multajn kam-
pojn por informado kaj propagando
de Esperanto. Oni decidis starigi Ne-
derlandan Informan Komitaton kaj
serĉi en la sekcioj de L.E.E.N. perso-
nojn kapablajn kaj pretajn por kunla-
bori en la informado de Esperanto al
la publiko.

Interalie estis jam pritraklataj listo
de adresoj, kie oni aplikas Esperanton
en Amsterdam, farita de Drs. J. Ten-
sen kaj saman liston por Arnhem,
kompilita de S.ro E. J. Woessink, am-
baŭ por servi al eksterlandaj Espe-
rantistoj. Estas la intenco prilabori
similajn listojn por aliaj urboj.

Plue estis pritraktata anoncado en
gazetoj de unuiĝoj, kiuj laboras sur
internacia kampo.

Provizora adreso de la komitato es-
tas:
F.ino E. M. Maasbommel, Prunuslaan
63, telef. 85911, Rotterdam."

Jarkunveno de FI.L.E.
PENTEKOSTE je la 10a horo

Prezidis: G. Debrouwere.
ĉeestis: La estraranoj F-ino Terryn,

S-ano Roose, Maertens kaj Vol-
ders.
Delegitoj de la sekcioj Antwer-

pen, Gent, en Brugge.
Reprezentantoj el Kortrijk, Me-
chelen kaj Roeselare.

— Telegramstila raporto —
Akurate je la 10a horo malfermiĝis

la kunveno kun priparolado de la bi-
lanco 1956; el ĝi rezultis profito tiel
ke la antaŭa deficito malpliiĝis.

La raporto de la sekretario, kiu a-
peris en la maja numero de F.E. estis
akceptata sen diskutado.

La Prezidanto sciigis ke R.B.L.E. or-
ganizos la estontan kongreson en
Charleroi. Sekcio Brugge promesis
kunlaboradon al la varieca vespero.

Je peto de la sekretario, S-ro Volders
volis akcepti la prizorgon de la ga-
zetara servo.

La plej grava punkto en la tagordo
estis la propono de S-ano Maertens
pri la gazeto kaj la komuna presado
sur nova sistemo bazita. Pro la fakto
ke L.E.E.N. dum sia jarkunveno ne po-
vis pritrakti tiun proponon, decido ne
estis ebla, kvankam ni jam povas kal-
kuli je principa kunlaboro de RBLE.
El la diskutadoj montriĝis ke la pro-
pono ebligos al la diversaj kunlabo-
rantaj asocioj multe pli da nedepen-
deco rilate tekston, pagojn ktp. Sek-
cio Brugge prizorgus la specialan la-
boron kiu neeviteble ligiĝis al la pro -

pono. La kostoj de la diversaj revuoj
ne estus plialtigitaj, kaj la pagonom-
bro — por sama prezo — pli alta.

M. C.

„Sciencaj Studoj"
GRAVE:
La „Internacia Scienca Asocio Es-

perantista" aperigos sub tiu titolo li-
bron de ĉirkaŭ 250 paĝoj entanantan
plej diversajn studojn de nur eminen-
taj samideanoj kun absoluta kompe-
tenteco pri sia fako. La eksterordina-
ra graveco konsistas en tio ke ĝi ne-
kontraŭdireble pruvos la taŭgecon de
nia lingvo por ĉiuj sciencoj kaj ke do
ni povos kun ffero montri ĝin al la
eksterstaranta mondo. Sed ne nur la
Esperantistoj devas aĉeti ĝin; ili an-
kaŭ devas instigi por ke sciencaj bi-
bliotekoj kaj similaj institutoj aĉetu
ĝin. Ili ja poste ne ruĝiĝos! Tion la
eldonantoj garantias! Laŭ aspekto
kaj laŭ enhavo gi estos ĉiurilate inda
libro.

Favorprezo se vi nun tuj mendas:
140 F. liveras: Flandra Esperanto-In-
stitut, Blankenberge steenweg 72,
BRUGGE, Poŝtĉekkonto: 326851.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst:
Mej. Th. v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, Haarlem N.
Penn.m. : B.J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postr. 34563, tel. 734601
Adm. Ned. Esp.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek: E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 3311, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M.Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.
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42aUNIVERSAL
KONGRESO

DE ESPERANTO

Sub la protektado de S-ro René COTY,

NOVA KUNSIDO: Anoncis fakkunve-
non: - Veterana Esperantista Klu-
bo".

URBA VIZITO: La firman NESTLE
invitas 80 kongresanojn al vizito en
Marseille de sia plej moderna eŭ-
ropa fabrikejo. La vizito okazos
dum la kongresa jaŭdo, ekskursa
tago. Interesuloj bonvolu anonci
sin per poŝtkarto al la Kongresa
Oficejo.

ALIAJ VIZITOJ: Kongresanoj, kiuj
deziras partopreni en la senpaga
ŝipvizito de la Haveno aŭ en la
faka vizito al la radio-televidaj in-
stalajoj de Marseille bonvolu anon-
ci sin per poŝtkarto al la kongresa
oficejo.

UNUATAGA KOVERTO: La Kon-
greso eldonos kovertojn kaj ilustri -

tajn poŝtkartojn kun oficiala unua-
taga poŝtstampo pri la Universala
Kongreso:
10 kovertoj afrankitaj 15 Fr. (ordi-

nara afrankb por leteroj en
Francujo- = 540 Fr.

10 kovertoj afrankitaj 30 Fr. (a-
franko por eksterlando) = 630 Fr.

10 ilustritaj poŝtkartoj afrankitaj
12 Fr. (kun teksto en Esperanto)
= 540 Fr.

10 ilustritaj poŝtkartoj afrankitaj
18 Fr. (kun teksto en Esperan-
to) - afranko por eksterlando
= 630 Fr.

La unuatagaj kovertoj kaj poŝt-
kartoj estos vendataj ankaŭ al la
filatelista merkato.

GAZETARA SERVO: La Kongresa
Gazetara Servo, internacia branĉo,
rlisponigos al kongresanoj kaj es-
perantistoj neĉeestintaj en la Kon-
greso laŭelekte unu el la subaj ar-
tikoloj por traduko en nacian ling-
von kaj por aperigo en taŭgaj ga-
zetoj:

- „Tutmonda Kongreso sen inter-
pretistoj" (s-ro G. C. Fighiera).

- „Lingvoj kontraŭ scienco" (D-ro
Waysblum) .

-- „Instruistoj kaj la Internacia Lin-

prezidanto de la Franca Respubliko.

gvo" (s-ro J. Beau, Agregacia Pro -

fesoro, lingvo-instruisto).
- „Lernejo kaj moderna bniversa-

listno" (f-ino J. Dedieu, lingvo-in-
struistino).

-- „La lingva problemo en la Eŭro-
pa Federacio" (d-ro W. Herrmann,
gvidanto de la Eŭropa-Kampanjo).

- „Rotary kaj Esperanto".
- „Esperanto kaj Katolikismo".

La serio estas daŭrigota. Mendinte
artikolon citu la gazeton en kiu ĝi
aperos. Nekongresanoj aldonu du
respondkuponojn.

TEATRAJO. Pro lokaj malfacilajoj,
la Loka Kongreso Komitato decidis,
ke anstataŭ „Topaze" de Pagnol
kongresa teatrajo estu la komedio
de Moliere „George Dandin", ludata
de la Esperantista Teatra Trupo
de Barcelona gvidata de s-ro Fran-
cesc Vilà.

MORALA KOTIZO: Interkonsente kun
la Estraro de U.E.A., la loka Kon-
gresa Komitato decidis starigi mo-
ralan kotizon por tiuj esperantistoj
kiuj, malhelpataj partopreni en la
Kongreso, tamen deziras ricevi la
kongresajn libron, insignon kaj ali-
ajn dokumentojn kaj finance sub-
teni la ekonomion de la Universala
Kongreso. La Loka Kongresa Ko-
mitato apelacias al la esperantistoj
kaj al la esperantistaj asocioj en la
tuta mondo multnombre morale ali-
ĝi.

STATISTIKO: (ĝis fino de majo) Al-
ĝerio 4, Aŭstrujo 22, Aŭstralio 1,
Belgujo 15, Brazilo 4, Britujo 69,
Bulgarujo 28, Ĉehoslovakujo 5, Dan-
lando 26, Finnlando 10, Francujo
368, Germanujo 95, Grekujo 1, His-
panujo 36, Hungarujo 2, Italujo 116,
Izraelo 1, Jugoslavio 48, Japanujo
2, Kongo Belga 2, Maroko 14, Mek-
sikio 2, Monaklando 3, Nederlando
42, Norvegujol4, Novzelando 4, Pol-
lando 8, Portugalujo 5, Rumanujo
2, Sudafriko 2, Svisujo 23, Svedujo
120, Turkujo 2, Usono 6, Venezuelo
1. Entute 1103 el 35 landoj.

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario.

Komuniko
ANTAU DUDEK JAROJ la bruder-

,hofanoj en Germanujo devis subite
forlasi la komunumon ĉe la Rhbn, pro
la hitlera persekutado. La geviroj kaj
infanoj, kiuj vivis en komuna gefra-
teco laŭ la maniero de la unuaj krista-
noj, sukcesis transiri la landlimon en
Nederlandon kaj atingis Anglujon, kie
ili konstruis la - bruderhofan komu-
numon apud Swindon. Dum tiuj du-
dek jaroj ili fondis novajn komunu-
mojn en Paragvajo, Urugvajo kaj U-
sono dum multaj el diversaj nacioj a-
niĝis al ili.

Nun ili serĉas novajn bienojn en An
glujo kaj Germanujo por etendi sian
ateston al tia vivmaniero, en kiu ne-
niu ricevas rekompencon, sed laboras
laŭkapable kaj ricevas laŭbezone, en
Ja spirito de paco kaj gefrata amo..
En Usono ili jam trovis laghordan ho-
telon apud Pittsburgh, kie ili daŭri-
gos la fabrikadon de lernejaj edukiloj,
nun faratan ĉe la bruderhofo „Woode-
rest" apud Nov forko. En Anglujo, ili
serĉas taŭgan bienon apud Londono
por la dua tiulando komunumo, kie
multaj interesatoj povos viziti kaj par-
topreni la vivon kaj laboron. En Ger-
manujo ili ankaŭ serĉas pli apudurban
komunumon; ili nun havas malgran-
dan komunumon ĉe Bad Briickenau.

Por pli vaste sciigi la Esperantistojn
pri la bruderhofa idealo, ili eldonas
regulan novajleteron en Esperanto, ki-
un ili volonte sendos al ĉiuj petantoj..
(Adreso: Societo de Gefratoj, Brom-
don, BRIDGNORTH, Shropshire, An-
glujo).

Interesaj leteroj de Esperantistoj
estas tradukatoj kaj transsendataj al
ĉiuj komunumoj por komuna legado
dum manĝhoroj.

Radio
Aŭskultu la Esperantajn progra-

mojn de Ibra radio, Tanger, Afriko,
la lastan mardon en ĉiu monato je la
20-a horo mezei ropa tempo. Ondlon-
goj 19,9 m, 26,5 m kaj 30,3 m. Bonvolu
sendi raportojn al Ibra Radio, Stock-
holm 1, Svedujo.

(da. rivo de p. 3
estas al ni Esperanto. Sed ankaŭ por
ĉiu la nepra admono esti senlaca ba-
talanto. La Majstro dediĉis al homoj,
helpeme, la verkon, kompate, sen li-
mo. Ĝi vivas, kreskadas kaj floras;
poeme karas al nia animo. Sen iu ma-
kulo ĝi rajton postulas ĉie prediki to-
leron. Kaj ĝia ideo nin fajre stimulas
venki la „sangon kaj feron".

Peter Beiswanger.

Mi TRAPASIS LA
Kvankam ni ne estis la unua ne-

derlanda ŝipo, kiu trapasis la Suezka-
nalon, ni tamen estis unu el la unuaj
kiuj ricevis la orlonon uzi la kanalon.

Fakte ni estis irontaj ĉirkaŭ kabo de
la Bona Espero, sed kiam la ŝipo estis
inter Las Palmas kaj Dakar (kie ni
bunkros) la kapitano ricevis radiote-
legramon, en kiu estis ordonata re-
iri al Las Palmas (Grand-Kanario)
por bunkri kaj poste veturi al Port
Said kaj iri Indonezien laŭ la Suez-
kanalo.

Ne estas mia intenco priskribi la
historion de tiu majstra laboro de
Ferdinand de Lesseps. Nur surpaperi-
gi la unuajn impresojn miajn mi vo-
las.

Estas dimanĉmateno kiam ni alve-
nas ĉe la eksterbuo antaŭ la moleoj.
Post iom da atendado venas la pilot-
boato kaj arabegipta piloto surgrim-
pas la pilotŝtupareton. Laŭ liaj indikoj
ni ekveturas al la haveno de Port Said.
Ni iras inter la moleoj sur kiuj staras
kelkaj pafkupoloj kaj betonplataĵoj
sur kiuj staras mitraliloj. En ĉiu tia
militistujo troviĝas grupo de soldatoj
kun gvidanto. Je la fino de la triborda
moleo staras soklo. Sur ĝia unu flan-
ko mi povas ankoraŭ legi „Ferdinand
de Lesseps". La suprajo estas ege
domaĝita.

Ni havos belan elvidon al la urbo.
Grandaj konstruajoj videbliĝas: mos-
keoj, bankoj, magazenoj, ĉielskrapu-
loj, „flat" -loĝejoj kaj ordinaraj domoj,
preskaŭ ĉiuj en blankaj, flavaj kaj
-okraj koloroj. Vere rava panoramo.

Sur la akvo svarmas centoj da boa-
tetoj. Alproksimigante al la urbo mi
vidas ke inter tiuj belaj konstruajoj
kaj ĝardenoj staras ankaŭ la domaĉoj
de la malriĉaj arabeM. Urbo de kon-
trastoj. Sed hombitajn domojn mi tu-
te ne vidis. Nur unu ruinan domon mi
rimarkis. Eble pro bombado. Sed apud
la haveno nenio estis bombita aŭ ka-
duka kaj se en la interna parto falis
bombo(j)n, tamen ankaŭ tie la doma-
ĝo estas nur malgranda, alie la efiko
estus estinta pli bone videóla. La
plej granda domaĝo, kiun mi vidis,
.estis la resto de la statuo de Lesseps.

La tuto faris sufiĉe prosperan im-
preson al mi.

Ce la eniro de la haveno kuŝas tri-
bordflanke militŝipo. Sur ĝi oni ekzer-
cas sin en la direktado de kanonoj.
Unu sekvas nian ŝipon.

Babordflanke kuŝaĉas en flanka ha-
veneto subigita ŝipo. En la haveno
mem kuŝas kelkaj ŝipoj, i.a. nederlan-
da, itala kaj rusa. Ni preterpasas la
.urbon kaj iom malantaŭ ĝi ni ligiĝas
por atendi la forirtempon de la ŝipoj.
Tuj surŝipiĝas haven aŭtoritatuloj.
Armita soldato ekdejoras ĉe la ŝtuparo
kaj Glua baldaŭ venas, (ar ni havas
Francon kaj rifuĝintan Polon surŝipe.

Ĉiujn loglibrojn oni forportis urben

SUEZ KANALON
por kontroli ĉu ni ne vizitis iam an-
taŭe Israelon. Same oni kontrolis ĉi-
ujn kargopaperojn ĉu ni ne transpor-
tas kargon por aŭ el Israelo.

Ankaŭ multaj arabaj vendistoj ve-
nis kun siaj remboatetoj al la ŝipo,
kvazaŭ muŝoj al la mielo. Inter ili
estis ankaŭ Said kiu estas tre konata
sur nederlandaj ŝipoj kaj kiu parolas
la nederlandan perfekte. Ĉion ajn oni
povos aĉeti, laŭ araba maniero. Por
tranĉilo ili postulas 25.- gid. Ĝi ven-
dibas por gld. 2,50. Belaj kamelleda-
joj kiel pufoj, paperujoj ktp. plej
bone vendiĝas. Nenio estas rimarke-
bla de iu streĉiĝo aŭ maltrankvilo.
Nur el la paroloj de la araboj surŝi-
pe oni povos konkludi ke oni timas
ege Francujon kaj ankaŭ Israelon.

Kiam la tempo por forveturi alve-
nas, la Egiptoj forlasas la ŝipon. Ni
nun havas alian piloton, blankegipto.
Vere tre afabla persono, kiu bone
parolas la anglan lingvon.

Jen ni eniras la kanalon mem. Per
rapideco de 7% marmejloj hore ni ve-
turas tra la Suezkanalo. En nia aro
troviĝas 13 ŝipoj, i.a. angla germana
kaj norvega. Tribordflanke laŭiras la
kanalon fervojo kaj ŝoseo. Je iuj dis-
tancoj patroladas soldatoj ĉe la kana-
lo. Kelkfoje sporadaj kabanoj kaj Su-
ezkanalkompanidomo staras apud la
kanalo. Plue nur dezerto, kaj babord-
flanke tute forlasita dezerto. Ne, ta-
men ne tute forlasita: Tie oni laboras!
Oni plilarĝigas tie la kanalon. Tial oni
devas transporti la sablon el la kanalo
surborden. En la brulanta suno la A-
raboj plenigas permane aŭ ŝovelile
korbon aŭ tukon, metas la korbon aŭ
la tukon per la 4 finajoj sur la dorson
kaj grimpas piede kaj mane, duone
rampante el la koto sur la 3 ĝis 4
metrojn altan bordon por rnalplenigi
la ujon ĉe la alia flanko kaj poste
reriras por denove plenigi la ujon. Tiri
laborego daŭras ĝis sunsubiĝo, ankaŭ
dimanĉe, kontraŭ nur malalta mongaj-
no. Post proksimume 4 horoj ni alve-
nas ĉe la „Preterpaskanalo". Tie Ili
ligas nian ŝipon same kiel la aliaj ŝi-
poj de nia aro. Cc tiu loko la kanalo
dividiĝas en 2 kanalojn. la Suezkana-
lon mem kaj la flankan kromkanalon,
la Preterpaskanalon. En unu la aro
atendas la alian aron kiu venas el la
alia direkto, por ke ĝi preter pasu, ĉar
la kanalo estas tro mallarĉa por ke
povu preterpasi unu la alian en la
kanalo mem. Ni devas atendi bis la
vespero, kiam jam estas mallume.

Kiam ni tie atendadis subite ekaudi-
ĝis motorbruo sur la ŝoseo. Tie en la
mallumo aperis longa vico de pezaj ki-
rasaiitomobiloj, kiuj tiuj trenas kano-
nojn, irantaj en la direkto al Suez.
Kvankam ili veturas en la mallumo,
la antaŭlampoj de la aŭtomobiloj lu-
migas la antaŭiranton tiel ke oni bone
povas vidi la kanonojn. Dudek minu-

tojn almenaŭ daŭras tiu densa vico.
Poste mi demandas la piloton pri tio.
„Mi nenion vidis, mi iom dormetis",
li respondas.

Post la trapaso de la lasta ŝipo de
la alia grupo ni daŭrigas nian vojon.

Ĉe Ismailia, la tre moderna kaj
luksa pilotvilaĝo duonvoje, ni inter-
ŝanĝas la piloton. Du rusaj kanalpi-
lotoj transprenas la pilotadon.

Je malgranda distanco post Ismailia
ni vidas inter la arboj saman vicon de
militmaterialo kiel ni jam vidis ĉe la
Preterpaskanalo, sed ne tiel longan
kaj ĝi nun veturas en la kontraŭa di-
rekto. Cu oni ĉiuvespere veturigas ti-
un vicon ire revene laŭ la kanalo por
doni al la kanaluzantoj la impreson
ke Egiptujo havas grandan militfor-
ton? Aŭ ĉu ĝi estas alveno de vera
nova militmaterialo?

Sen iu ajn malfacilajo ni pasis la
Suezkanalon por eniri la varmegan
Ruĝan Maron (42o C.).

K. Ruig,
navigisto vis. Aalsv.na.

INTERESAJ KORESI'ONDADRESOJ
18 jara knabo deziras korespondi

kun Fiandra, Valona aŭ Holanda kna-
bino: Radi Nedelĉev Radev str. Geor-
gi Kirkov 12 Kolarovgrad, Bulgarujo.

21 jara studento Ivo Sedlaĉek nad-
razi ép. 54 TEPLICE nad.Met. Tsjecho-
Slovakije.

Tasso Ivanov str.Stefan Karadga
Nr. 17 KAZANLIK Bulgarije deziras
korespondi kaj interŝanĝi bildkartojn
revuojn kaj Esperanto-gazetojn.

D-ro Kussinszky Kornel Landler
utca 19 PECS Hongarije, 45 jara ĵur-
nalisto kiu volas korespondi prefere
kun juristo; deziras ankaŭ interŝanĝi
ilustritajn poŝtkartojn pri urboj, mo-
numentoj, famaj konstruajoj ktp.

S-ro Samuel dos Santos Guerra Rua
Nene Frcitas 402 Caixa Postal 8 PI-
RAJU E.F.S. Sao Paolo Brazilië.

Filatelisto kiu volas interŝanĝi poŝt-
markojn.

S-ro Andrej Alexsandr. Semonov
JAROSLAVL P.O. Poste restante U.S.
S.R. (Rusland), literaturisto kiu bone
konas nian literaturon kaj kiu volas
korespondi pri tiu temo kaj ankaŭ in-
terŝanĝi artajn bildkartojn.

S-ro Stokjo Dinvitrov, mahala Vel-
ĉevska, Trojan, Bulgario, instruisto,
fraŭlo, deziras korespondi kun ne-
derlandaj geesperantistoj, pri ĉiuj te-
moj, per ilustritaj poŝtkartoj kaj le-
teroj - belaspekte afrankitaj oer
multaj diversaj poŝtmarkoj. .Ankaŭ
interŝanĝas Esperanto-gazetojn, poŝt-
markojn, fotojn k.t.p. Respondo certa.
La anonco validas ĉiam. -

42-a Universala
Kongreso de Esperanto
Marseille - 3-10 afigusto 1957 - Francujo

Adreso: 32, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj : PRado 55-46; FErréol 96-18.
Telegrafo : Esperanto.
Banko: James Rosa, Marseille.
O irkonto : Groupe Esperantiste - Marseille n-ro 156-15.



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Duoble ĝuu vian libertempon kun bona Iibro !

gld. fr.
Plej novaj estas :
Homoj kaj Riveroj (Rosbach bind. 6.60 99.-
La. Faraono (Prus) 3 volum o j kune „ 25.30 365.-
Ezopa .9ago (trad. Kalocsay) „ 5.- 75.—
Sinjoro Tadeo (Mickiewicz) 6.- 90.---
Tartarin (Daudet) 6.60 99.-
Tri uerkoj de Voltaire 8.80 130.—

(Candide, Zadig. l'Ingénu)
Dekkinga fuĝas (trad. Faulhaber) 6.50 97.-
La Malprudenta Scivolulo (Cervantes) 2.50 37.-
Vagado sub Pulmoj (Ribillard) 2.50 37.—

Malmultekostaj estas:
La Nigra Galero (Raabe) 0.75 11. –
Nobela Peke 0.75 11.-
Noveloj (Sienkiewicz ) 0.75 11.—
Insulo de Feliĉuloj (Strindberg) 0.75 11.—
Novaj Esperanto Historietoj 1.70 25.-
Forto de l'Vero, La (Adi) 2.20 33.-
Ringo de la Gencralo, La (Lagerlof) 2.20 33.

MENDU CE:
Libro-servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O, Pek. 76915.
Flandra Esperanto Instituto, Biankenbergse Steenweg 72, Brugge.
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pĉk. 168958.
La afranko estas pagata de Ia aĉetanto, la prezoj en bfr. enhavas la afran-
kon. enlanden.
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El La Flandra Poezio
LA EDZIĜO

WILLEM ELSSCHOT
(A. J. de Ridder — 1882)

Li rimarkante, kiel nebulo de tesmpdaŭr'
estingis la fajrerojn okulajn de l'edzino,
trafendis frunton, igis la vangojn en ruino, —
agrene sin deturnis, mordata de bedaz r'.

Li tiris sin ĉe l'barbo, blasfemis kun larnent',
ŝin taksis perokule, sed ja ne plu deziris,
la peko grandioza al damna dev' transiris
kaj ŝi rigardis kiel ĉeval' en mortatend'.

Sed ŝi ne mortis, kvankam, in fera lia bui'
medol-elsuĉis ostojn, kiuj ŝin tamen portis,
.9i ne kuraĉ!is plendi, demandi, eĉ ne vortis,
nur tremis, sed ŝi vivis kaj sanis malgraŭ puŝ'.

Li pensis: mi mortbatu ŝin, vost br•ulig' de l'dom'
forlavu m i la ŝiron de la rigida piedo,
trakuru fajron, vadu tra akvo al posedo
de nova amatino en iu region'.

Sed li ne ŝin mortbatis, ĉar inttr rev' kaj ag'
la vojon baras ferioj kaj io nefarebla,
m.elankolio ankaŭ, neniel klarigebla,
venanta ĉe la dormo je l'fino de la tag'.

Grandi?jis la infanoj duin jarsinsekva plekt',
kaj vidis ili viron, lin nomis ili patro —
senrnove kaj silente en Za fajreja kadro
sidantan, — malbeninda, terura 	aspekt'.

trad. Hector Vermuyten.

Grupa Vivado
„Paco kaj Jasteco" BRUGĜE

Tijdens de zomermaanden vermin-
dert de aktiviteit. Toch hebben wij
nog minstens twee werkvergaderingen
en één bestuursvergadering per
maand. Op een van die bijeenkomsten
hebben wij een grondige bespreking
gewijd aan het ophefmakend werk
van William Auld: „La Infana Raso".
Onder de vele kritieken die wij ge-
lezen hebben, is de beste, deze die het
diepst inzicht geeft in het werk, zeker
die van G. Warringhien, verschenen
in de „Nica Literatura Revuo". Zoals
de lezer waarschijnlijk weet, is het
werk een epos. Schrikkelijk zwaar en
duister op zeer veel plaatsen; met nog
onbegrijpelijker tekeningen; met mis-
schien weinig poëzie; maar toch ook
met enkele kloeke brokstukken;
prachtige vindingen; en op het gebied
van de gedachte wellicht iets revolu-
tionaires. Een heel eigene visie op het
menselijk gebeuren. In een nationale
taal opgesteld zou het misschien sen-
satie verwekken. Men moet zich de
moeite getroosten enkele kritieken te
lezen en dan het grootste gedeelte van
het werk zelf. Andere werkzaamhe-
den: Tegenwoordig gaan wij soms tot
drie maal toe in de week Volley-I3all
spelen. Ook zijn wij reeds tweemaal
bijeengekomen voor „hersengymna-
stiek, verzorgd door A. Dumarey.

Esperanto en Sociala
Laboro

La 24an kaj 25an de majo okazis
en luksa salono de Reprezenta urba
domo en Prah"onferenco, siamanie-
re unika en la mondo.

Temis pri socialaj problemoj de
invalidoj, suferantaj je fiezo, kaj la
konferenco estis arankita de ĉi tiaj
invalidoj mem, t.e. de ilia tutŝtata or-
ganizajo, Asocio de ées-invalidoj. Par-
toprenis delegitoj de centraj ŝtataj ofi-
cejoj, ministerio de la popola sano,
sciencaj fakuloj eĉ socialaj laboruloj
kune kun delegitoj de malsanuloj. La
ĉefan referaton faris prezidanto de la
porinteresa centro de invalidoj inter-
ne difektitaj, s-ro Joz. Ambroŝ, kiu
estas aktiva membro de la esperantis-
ta movado (fakdelegito de UEA por
sociaj aferoj).

Interesuloj pri enhavo de la kon-
ferenco povas ricevi detalajn infor-
mojn en esperanto, skribante al s-ano
Jos. Ambroŝ, Spaĉkova 3, Brno — Zi-
denice (Ĉelioslovakio), aŭ en kio ajn
lingvo nacia senpere de Svaz ĉsl.inva-
lide, Praha-Karlin, Cyrilonetodëjské
nam. 13.

(Represo en nacilingvaj gazetoj bon-
venata) .
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